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 Nagra skattefragor.

 i. Ett forbiseende i afseende 'a fastighetsbeskattningen

 vid den senaste skattereformen.

 Som bekant hade i Kungl. Maj:ts proposition vid senaste riksdag
 rorande allmanna bevillningen endast med afseende a inkomstbevillningen
 foreslagits, att skatteobjektet skulle utgbras af ndstforegaende ars inkomst;
 i afseende a fastighetsbevillningen bibeh6lls daremot hittills gallande regel,
 sa att f6remalet fbr fastighetsbevillningen enligt detta f6rslag fortfarande

 skulle vara fastighets afkastning under det lopande aret. Riksdagen ansag
 sig emellertid ej kunna godkanna detta forslag, utan beslot, att den for
 inkomstbevillningen f6reslagna regein afven skulle utstrackas till fastighets-
 bevillningen. I foljd haraf stadgar den af detta ars riksdag antagna be-
 villningsf6rordningen dels i 3 ?, att fast egendom skall uppskattas till det

 varde egendomen haft ndstforegaende ar, dels i 2 ?, att bevillning f6r fast
 egendom skall erlaggas af den, som for ndstforegaende ar forfattningsenligt

 mantalsskrifvits eller bort mantalskrifvas sasom agare (resp. innehafvare) af
 fastigheten. Den, som forvarfvar en fastighet under loppet af ar I908, skall'
 salunda forst I9IO paf6ras bevillning for fastigheten; I909 skall bevillnin-
 gen paforas den, som for I908 var mantalsskrifven for fastigheten, och

 detta var ju saljaren. Det kan salunda handa, att i det narmaste 2 ar
 forflyta, innan koparen af en fastighet blir paford fastighetsbevillning for
 densamma.

 Vid inforandet i kommunallagarna af de andringar, som betingades
 af andringarna af bevillningsforordningen, forbisags emellertid, att den af

 Riksdagen i afseende a fastighetsbevillningen vidtagna andringen krafde
 en motsvarande andring af kommunallagarnas bestammelser rorande den

 kommunala skattskyldigheten for fast egendom. Omni vi franse fran de fall,

 da pa landet brukare af jord skall pafo6ras kommunal skatt f6r. jorden,
 galler saval for land som for stad, att den, som ager fastigheten, da den kom-

 munala debiteringen sker, ar kommunalt skattskyldig for fastigheten. I 57 ?

 af forordningen angaende kommunalstyrelse pa landet heter det, att skatt-
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 D. DAVIDSON

 skyldig var en hvar, som inom kommunen ager - fastighet>>, och i
 57 ? af forordningen rorande stad stadgas, att >medlem af stadskommun
 ar i allmanhet skyldig - -- lamna bidrag i f6rhallande till samman-

 lagda beloppet af den bevillning till staten, som enligt nast fbrut upprat-
 tade, vederborligen faststallda bevillningstaxeringslangd skall erlaggas for
 honom tillh6rig fast egendom eller blifvit honom paf6rd fbr inkomst af
 kapital eller arbetea>. Det ar salunda icke den, som blifvit paford fastig-
 hetsbevillning for en fastighet, som ovillkorligen skall erlagga kommunal-
 skatt f6r samma fastighet. Detta anges med tillracklig tydlighet bade for
 land och stad, men det ar sarskildt pointeradt i afseende a stad. Under

 det att det i afseende a inkomst af kapital eller arbete heter, att en per-
 sons kommunala skattskyldighet ar bestamd i proportion till den bevill-
 ning, som blifvit personen i frdga sjal/f paford for inkomst af kapital och
 arbete, sages det i afseende a fastighet, att kommunalskatten skall berak-

 nas efter den bevillning, som skall erlaggas fbr den skattskyldige tillhorig
 fastighet; att bevillningen for fastigheten skall vara den kommunalt skatt-

 skyldige paf6rd, fordras ej. Dessa bestammelser ha med hittills gallande

 foreskrifter rbrande bevillningen medfort, att om A under ar I907 saljer
 en fastighet till B, sa skall for namnda ar bevillningen f6r fastigheten pa-
 foras A, men kommunalutskylderna ater paf6ras B. Hvad man an kan

 saga om denna anordning, sa innebar den ej nagon orimlighet. (Fore I889
 gallde, hvad stad betraffar, att kommunalutskylder for fastighet alltid skulle
 erlaggas af den, som paf6rts bevillning for fastigheten.' Men denna an-
 ordning ansags innebara vasentliga oegentligheter, hvarfor den ersattes med

 den nu gallande).
 Det ar emellertid latt att se, att denna nu gallande regel f6r den

 kommunala skattskyldigheten for fastighet ej ar forenlig med de nya be-
 stammelserna angaende fastighetsbevillningen. Om t. ex. en person under
 ar I908 forvarfvar en fastighet, skall, sasom redan namnts, fastighetsbe-
 villningen ar I909 patforas saljaren, sa att k6paren forst i9Io kommer att
 paforas bevillning for fastigheten i fraga. Men enligt bestammelserna om
 den kommunala skattskyldigheten skulle koparen af fastigheten redan
 ar I908 paforas kommunalutskylder for den kopta fastigheten. D. v. s,

 1 7 S lydde naniligen for stad salunda: ,medlem af en stadskommun ar i allman-
 het skyldig att till de utgifter, som for kommunens gemensamnma behof bora enligt 5 S
 3 morn. uttaxeras, lamna bidrag i forhallande till den sammanlagda bevillning till staten
 for fast egendom eller for inkomst af kapital eller arbete, som -- blifvit honom
 paford i nast forut upprattade, vederborligen faststallda bevillningstaxeringslangd.,
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 NAGRA SKATTEFRAGOR

 sedan koparen ar I908 paforts kommunalskatt f6r fastigheten, paf6res sal-

 jaren ar I909 bevillning for fastigheten.
 Anledningen till detta fel ligger dari, att vederborande f6rbisett att,

 sedan Riksdagen beslutat att foremalet f6r fastighetsbevillningen skulle ut-
 gora nast foregaende ars afkastning af fastigheten, den n6dvandiga kon-
 sekvensen dairaf blifvit, att afven f6remalet for den komrnunala beskatt-

 ningen af fastighet bor utgoras af nastforegaende ars afkastning af fastig-
 heten. Men daraf foljer, att den kommunala skattskyldigheten f6r fastig-
 het bor falla pa den, som agt fastigheten under nastforegaende ar, men
 ej pa den, som ager fastigheten under det lopande aret. Detta i full

 analogi med hvad som enligt den nyantagna bevillningsforordningen galler

 for industriell naring; ar I908 traffar den kommunala skatten for inkomst

 af naring den, som under 1907 ut6fvat naringen, ej den, som under I908
 utbfvar densamma. I full analogi harmed b6r ar I908 den kommunala
 skatten for fastighet traffa den, som under ar I907 innehaft fastigheten,
 men ej den, som forst I908 forvarfvar fastigheten.

 For det ar, da fastighet ombyter agare, uppstar en svarighet, pa

 grund af att endast en person far uppf6ras sasom skattskyldig for
 fast egendom f6r ett och samma ar. For narvarande galla i detta
 fall, sasom sagts, olika principer f6r bevillning och f6r kommunalskatt, i

 det bevillning pafores den, som ager fastigheten vid arets ingang, kommu-

 nalskatt ater den, som ager fastigheten, da den kommunala debiteringen
 sker, d. v. s. vid arets slut. Med tillampning af samma regler borde

 alltsa bestammelsen rorande den kommunala skattskyldigheten for fastighet

 affattas sa, att denna skyldighet aligger den, som vid nastf6regaende ars

 slut agt fastigheten. 1

 En annan utvag vore att lata den kommunala skattskyldigheten for
 fastighet, liksom fallet ar i afseende a inkomst, forst intrada, sedan skyl-

 dighet att erlagga bevillning intradt. Hvad stad betraffar, skulle man
 salunda i hufvudsak aterga till den lydelse 57 ? agde fore andringen den
 8 mars I889. Lydelsen skulle alltsa bli ungefar denna: ?Medlem af en
 stadskommun ar i allmanhet skyldig att till de utgifter, som for kommu-

 nens gemensamma behof bora enligt ? 5 mom. 3 uttaxeras, lamna bidrag
 i f6rh.llande till sammanlagda beloppet af den bevillning till staten, som
 enligt naiist forut upprattade, vederborligen faststallda bevillningstaxerings-

 langd blifvit honom paf6rd f6r fastighet eller f6r inkomst af kapital eller

 1 Sasom jag redan namnt, har jag i det f6regaende lamnat a sido de fall, da bru-
 kare af fastighet pa landet skall erlagga kommunalskatten f6r fastighet.
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 arbetev. Men en dylik bestammelse skulle leda till att synnerligen lang

 tid komme att f6rflyta efter en fastighets forvarfvande, innan den kommu-

 nala skyldigheten for fastigheten 6fverflyttades pa den nye agaren. Om
 en person forvarfvar en fastighet under ar I9o8, skulle han enligt nu ifraga-

 varande alternativ forst i slutet af ar I9IO paforas kommunalutskylder for

 fastigheten. Denna utvag ar af detta skal ej lamplig. Dartill kommer,

 att den ar oforenlig med bestammelsen att for utarrenderad fastighet p?a

 landet brukaren skall paforas kommunal skatt.

 Hvilken utvag man an valjer, sa blir det alltid nodvandigt att fore-
 taga andringar pa andra omraden af den kommunala lagstiftningen. Sa

 t. ex. maste bestammelsen om intradande af rostratt for fastighet andras.

 I det foregaende har jag endast tagit hansyn till den lydelse kom-
 munallagarna for narvarande aga. Som bekant har vid senaste riksdag

 eventuellt, namligen under forutsattning att de hvilande forslagen till an-

 dring af den politiska rostratten blifva definitivt antagna, beslutats vissa

 andringar i kommunallagarna. Men afven om dessa andringar galler, att

 de ej undanrojt det fel, hvaraf nu gallande bestammelser lida. En revision

 af forstnamnda andringar ar salunda ock af noden.

 2. Om beskattning af "vinst" genom f'rsiljning af ratt att
 teckna aktier.

 Nagot i hogsta instansen behandladt mal rorande denna fraga har

 atminstone icke publicerats. Upsala lans profningsnamnd hade f6rra aret

 att behandla denna fraga. En skattskyldig hade bland sina inkomster

 upptagit ett belopp, utg6rande vinst genom forsaljning af aktietecknings-
 ratt. Bevillningsberedningen ansag emellertid denna s. k. vinst ej vara

 beskattningsbar inkomst. Profningsnamnden ater var af motsatt mening

 och inraknade densamma i den beskattningsbara inkomsten. Da sarskildt

 i denna aktieemissionernas tid forsaljning af aktieteckningsratt ofta fore-

 kommer, ar det ju af sarskildt intresse att klargora, om kopeskillingen for

 dylik ratt bor betraktas sasom beskattningsbar inkomst.

 Harvid ar det emellertid nodvandigt att narmare precisera fragan.

 Det finnes ju fall, dar det ar alldeles otvifvelaktigt, att vinst af har ifraga-
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 varande slag skall beskattas. T. ex. om en person k6per aktietecknings-
 ratt i syfte att salja densamma med vinst och sedermera ocksa foretar

 denna f6rsaljning, sa ar naturligtvis vinsten a denna spekulationsaffar be-

 skattningsbar inkomst. Men samma galler ju, om man gor en spekulations-

 affar, som har redan emitterade aktier till foremal. Hvad fragan egentligen
 galler ar, huruvida k6peskillingen f6r sald aktieteckningsratt alltid ar be-
 skattningsbar inkomst, salunda afven om icke nagon spekulationsaffar af
 nyssangifna slag foreligger. Jag antager foljande fall: en person har un-
 der en f6ljd af ar innehaft aktier i ett bolag, hvilka aktier ostridigt f6r-
 varfvats i syfte att placera kapital. Bolaget ifraga besluter emittera nya
 aktier, och nyssomnamnda person saljer den honom tillkommande ratten att

 teckna nya aktier i bolaget. I detta fall kunde genom fbrsaljningen af de
 gamla aktierna icke nagon beskattningsbar inkomst uppkomma. Och fra-
 gan galler, huruvida under denna f6rutsattning k6peskillingen for den for-
 salda teckningsratten ar att betrakta sasom beskattningsbar inkomst.

 Den standpunkt, som Upsala lans pr6fningsnamnd intog i nyss om-
 namnda fall och som innebar, att afven under nu angifna f6rutsattning
 vinsten a teckningsrittens forsaljning bor betraktas sasom beskattningsbar
 inkomst, skulle kunna forsvaras pa foljande satt.

 Forsaljning af aktieteckningsratt ar i sak detsamma, som om man
 tecknar nya aktier i syfte att salja dem mned vinst och sedermera afven

 forsaljer dem. Denna senare transaktion innebar ju ett forvarf af aktier i

 syfte att med vinst forsalja dem, och differensen mellan forsiljningspriset och

 teckningspriset (med afdrag af eventuella kostnader) skulle utgora den beskatt-
 ningsbara vinsten a denna affar. Da en forsaljning af aktieteckningsratt
 blott ar en f6rkortning af nu namnda transaktion, bor den i beskattnings-

 hanseende behandlas efter samma grunder och salunda kopeskillingen for
 den f6rsalda aktieteckningsratten betraktas sasom beskattningsbar inkomst.

 Emot denna argumentering ar f6rst och framst att invanda, att kope-

 skillingen for aktieteckningsratt i manga fall icke alls ar nagon vinst i
 egentlig mening, i det genom nyteckningen af aktier de gamla aktieagarne

 forlora lika mycket, som kbpeskillingen for aktieteckningsratten utgor. T.
 ex. i ett bolag med ett aktiekapital af i million kronor och andra fonder,
 uppgaende till samma belopp, betinga aktierna, som nominellt lyda pa
 1,ooo kronor, ett pris af 2,000 kronor. Bolaget emitterar nu I,o0O nya

 aktier till ett teckningspris af I,ooo kronor. For att emissionen skulle ha
 skett till ett pris, som med hansyn till bolagets fonder motsvarade de nya

 aktiernas verkliga varde, skulle teckningspriset bort sattas till circa I,500
 Ekonomisk Tidskrift. 1907. 26
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 kronor. Ty fore emissionen motsvarades hvarje aktie af I,OOO kronor i

 grundfond och I,ooo kronor i andra fonder, men efter den nya emissionen

 har sistnamnda belopp sjunkit till 500 kronor. I detta fall medfor for-
 saljning af aktieteckningsratt i allmanhet ej nagon verklig vinst. Teck-
 ningsratten bor i detta fall betinga ett pris af c:a 500 kronor, men med
 samma belopp minskas genom den nya emissionen vardet af gammal
 aktie.

 Det skulle visserligen kunna invandas, att detta f6rhallande - att

 teckningsrattens forsaljning i f6revarande fall ej medfor nagon verklig
 vinst for denna ratts innehafvare - ej ar nagot bindande skal for att

 kopeskillingen for forsald teckningsratt icke bor beskattas sasom inkomst.
 Om t. ex. ett aktiebolag, som samlat stora dispositionsfonder och hvars

 aktier i foljd daraf stigit i pris, beslutar utdela dessa fonder, och i foljd
 daraf aktiernas gallande varde sjunker med ett belopp motsvarande utdel-
 ningen, sa skall andock denna utdelning betraktas sasom beskattningsbar

 inkomst for aktieagarne. Ja hela denna anordning med emission af aktier
 till underpris kan sagas i sak innebara detsamma som en utdelning af
 fonder. I det ofvan anf6rda exemplet skulle samma resultat kunnat vinnas

 pa foljande satt. Bolaget utdelar forst af samlade fonder 500 kronor pr
 aktie och emitterar sedan nya aktier till ett teckningspris af i,500 kronor.

 Resultatet blir i detta fall detsamma som i forra exemplet, ty agare af gam-

 mal aktie erhaller 500 kronor, och sadan aktie sjunker i varde fran 2,000
 till 1,500 kronor; forvarfvet af ny aktie kostar 1,500 kronor. Nu ar
 det ju otvifvelaktigt, att de gamla aktieagarne maste inrakna denna

 utdelning a 500 kronor pr aktie i deras beskattningsbara inkomster,
 fastan denna utdelning icke medfor for aktieagarne nagon ekonomisk f6rdel.

 Och da borde ju afven den, som forsaljer teckningsratt till aktier, som
 emitterats till underpris, blifva skattskyldig for vinsten a denna transaktion.

 Sa plausibel denna invandning an vid f6rsta paseende kan synas,

 haller den emellertid ej stand f6r en narmare kritik. F6rhallandet ar nam-
 ligen det, att enligt gallande bestammelser sjalfva den formella utdelnings-
 akten ar afgorande for fragan, om en ekonomisk fordel, som tillfaller aktie-

 agarne i ett aktiebolag, skall betraktas sasom beskattningsbar inkomst for
 dessa aktieagare. Nu ar det tydligt, att om ett aktiebolag gor en st6rre

 vinst, atnjuta aktieagarne i och med detsamma den ekonomiska fordelen
 af denna vinst, salunda afven om vinsten icke utdelas utan reserveras. Och

 genom forsaljning af aktierna kan denna ekonomiska fordel realiseras i
 penningar. Nar sedermera utdelningen af dessa reserverade medel sker,
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 vinna aktieagarne icke nagon ekonomisk fordel. Men aktieagarne beskattas

 for denna ekonomiska fordel, ej redan da de i sak komma i atnjutande
 af densamma, utan f6rst da den formella utdelningen sker. Haraf foljer,
 att det nyssanf6rda resonnemanget ar falskt. Den omstandigheten - att
 emission af nya aktier till underpris med atfoljande f6rsaljning af teck-
 ningsratten till de nya aktierna medfor samma resultat, som om aktiebolaget

 forst utdelat en del af bolagets fonder och sedermera emitterat de nya
 aktierna till ett pris motsvarande deras verkliga varde - ar salunda ej
 nagot afgorande skal for att kopeskillingen f6r teckningsratt skall betrak-

 tas sasom beskattningsbar inkomst, ty annars skulle vinst a f6rsaljning af
 aktier kunna beskattas sasom inkomst, afven om aktierna ej inkopts i
 spekulationssyfte.

 Aktieteckningsratt kan betinga ett pris afven i bolag utan samlade
 fonder, sa i bolag, hvars rorelse drifves med hog vinst och kan utvidgas
 med bibehallande af samma relativa hojd hos vinsten. Om aktierna i ett

 dylikt bolag, som nominellt lyda pa I,ooo kronor, pa grund af rorelsens

 vinstgifvande beskaffenhet galla 2,000 kronor, sa bora, under de antagna
 forutsattningarna, afven de nyemitterade aktierna komma att ha samma
 varde. Emitteras nu de nya aktierna till 1,000ooo kronor med teckningsratt
 for de gamla aktieagarne, sa skorda dessa ju en positiv vinst af 1,000 kronor
 for hvarje ratt att teckna ny aktie. Har foreligger en verklig vinst, och
 det har ofvan angifna skalet mot en beskattning af kopeskillingen for
 teckningsratten forefinnes salunda icke.

 Emellertid bor icke haller i detta fall priset fbr teckningsratten be-

 traktas sasom beskattningsbar inkomst. Om agaren af en gammal aktie
 saljer denna i f6rening med teckningsratten, sa lar val ingen ifragasatta,
 att nagon del af kopeskillingen f6r aktien borde betraktas sasom beskatt-

 ningsbar inkomst. Men i sa fall vore det ju inkonsekvent att beskatta
 kopeskillingen for teckningsratten, nar denna saljes sarskildt for sig.

 Det finnes emellertid ett for alia fall gallande skal emot beskattning

 af s. k. vinst a f6rsald aktieteckningsratt. Om en person saljer en r6relse,
 som han drifvit, sa anses vinsten a denna forsaljning ej vara beskattnings-
 bar inkomst. Samma galler naturligtvis, om han saljer en andel afrorelsen.
 Att salja teckningsratt till aktier ar detsamma som att salja andel i ett
 foretag eller rorelse. Likviden f6r aktieteckningsratt bor saledes ej be-
 skattas sisom inkomst. Utan betydelse ar det harvidlag pa hvad

 grund teckningsratten till aktier forvarfvas. Om t. ex. innehafvaren af en

 rorelse skanker r6relsen till en annan person och denne sedermera saljer

 3xI
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 rorelsen med vinst, blir denna vinst ej beskattningsbar inkomst. Och af
 samma skal blir k6peskilling f6r aktieteckningsratt ej beskattningsbar in-

 komst, afven om teckningsratten tilldelas for bolaget helt frammande per-

 soner eller f6rbehalles endast en del af aktieagarne i bolaget.

 3. Trustbildning och inkomstskatt.

 Att de i sockerf6radlingen intresserade lyckats komma till enighet i

 afseende a sammanslutningen till en trust, ar naturligt en handelse afmyc-
 ket stort intresse. Dess betydelse i olika riktningar har i pressen disku-

 terats, och darvid har afven berorts denna trustbildnings betydelse f6r in-

 komstskatten. Det har salunda uppgifvits, att ett medverkande motiv till
 sockertrustens bildande skulle varit den besparing af inkomstskatt, som

 skulle avagabringas genom det satt, hvarpa trusten skulle organiseras.
 Trustens aktiekapital skulle sattas sa h6gt, att trustens arsvinst ej komme
 att utgora mycket mer an 6 procent af aktiekapitalet. I foljd hiraf skulle
 trusten sasom sadan slippa ifran sa godt som all inkomstskatt, under det

 att de aktiebolag, som skola inga i trusten, f6r narvarande erlagga bety-
 dande belopp i inkomstskatt.

 Jag lamnar har asido fragan, om denna skattebesparing under nagra

 forhallanden kan spela nagon st6rre rol f6r sockertrusten; den galler ju
 blott inkomstskatt, ej bevillning och kommunalskatt, hvilka senare ju aro
 oberoende af aktiekapitalets storlek. Det ar vidare tydligt, att manipula-
 tioner af angifna art kunna ske afven utan sammanhang med en trustbild-
 ning. Hvarje sockerbruksaktiebolag f6r sig kunde ha forverkligat det
 namnda 6nskningsmalet: det hade blott behoft bildas ett nytt aktiebolag
 med ett aktiekapital af erforderlig hojd, hvilket ink6pt det gamla socker-

 bruksaktiebolagets rorelse och agodelar for hogt pris. Detta f6rhallande
 minskar emellertid ej, utan ar tvartom agnadt att bka intresset af fragan,
 om och i hvad man det verkligen med nu gallande lagstiftning ar mojligt
 att pa detta satt undandraga staten inkomstskatt.

 En trust kan, som bekant, bildas pa flera satt. Nar trusten bildas

 af forutvarande aktiebolag, ar det egentligen tva satt, som f6r vart land
 kunna vara af nagot praktiskt intresse. Det ena sattet ar, att trusten upp-
 koper de sarskilda aktiebolagens r6relse och agodelar, hvarefter dessa bo-
 lag likvidera och upplosas. Det andra sattet ar, att de sarskilda aktiebo-
 lagen formaliter fortbesta och att trusten inskranker sig till att uppkopa

 aktierna i de sarskilda bolagen eller atminstone majoriteten af aktierna
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 inom hvarje bolag. Enligt meddelande i pressen skulle sockertrusten ha
 valt den forra formen, men jag skall afven undersoka, huru fragan b6r
 besvaras for det fall, att det sistnamnda sattet f6r trustbildning anvandes.

 Jag bbrjar med det f6rsta sattet fbr trustbildning, eller att trusten
 uppkbper de sarskilda foretagens r6relse och agodelar till h6ga priser.
 Emot besparingen af inkomstskatt for trusten i foljd af trustens relativt
 hoga aktiekapital sta foljande skattetillagg. Trusten har att erligga lag-
 fartsstampel I,2 proc. af vardet af de fastigheter, som trusten ink6per. De
 sarskilda aktiebolagen skola visserligen ej erlagga nagon skatt for den vinst,
 de g6ra pa r6relsens f6rsaljning till trusten, men aktieagarne i dessa bo-
 lag, hvilka ju maste likvidera, fa erlagga inkomstskatt f6r en del af de
 medel, som vid bolagens likvidationer till demn utdelas. Men for huru stor del

 daraf skatt skall erlaggas, darom aro meningarna delade. Denna fraga
 maste, pa grund af det satt hvarpa sockertrusten bildats, nu fa sin 16s-

 ning. Och lampligt vore, att vederborande tillsage, att alla hithorande fall

 komme under hogsta instansens prbfning.

 Bodin och Palmgren (se Sjalfdeklaration 4:de uppl. sid. Io5) hylla den
 asikten, att aktieagarne vid aktiebolagets likvidation skola erlagga inkomst-
 skatt fbr hela den summa, som utbfver aktiernas nominella belopp utde-

 las till aktieagarne. 1 Godkannes denna uppfattning, reduceras vinsten af
 skatteminskningen f6r trusten betydligt. Nagon vinst kvarstar dock alltid,

 pa grund af att skattefoten f6r trusten, ifall 6fverkapitalisering ej agt rum,
 skulle utgjort 4 proc., under det att skattefoten f6r delagarne i de sarskilda
 sockerbruksaktiebolagen val ar betydligt mindre, kanske i medeltal knap-

 past 2 proc. Dartill kommer visserligen afven hansyn till lagfartsstam-
 peln, men dess belopp ar dock omojligt att utan speciellt material ens
 relativt uppskatta.

 Enligt den uppfattning, jag i denna tidskrift arg. 1903, sid. 36I o. if.,
 440, 528 f6rfaktat, skulle trustens intressenter vinna sitt syfte med trustens

 6fverkapitalisering i betydligt storre grad. Namnda uppfattning utgar
 ifran att aktieagarne ej aro skattskyldiga f6r annan utdelning an den, som

 tages ur medel, som i aktiebolagets hand varit beskattningsbar inkomst.
 Nu ar det tydligt, att den vinst, som ett sockerbruksaktiebolag gor pa

 fdrsaljningen af sin rorelse till trusten, ej ar for bolaget beskattningsbar

 inkomst, och enligt min uppfattning borde utdelning af denna vinst ej
 heller vara beskattningsbar inkomst f6r aktieagarne.

 1 De g6ra blott eventuellt undantag f6r det fall, att nagra eller alla bolagets del-
 agare a sina aktier inbetalt mer an aktiernas nominella belopp.
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 314  D. DAVIDSON

 Jag vill ej har upprepa de skal, som jag pa nyss angifna stallen

 anfort for min uppfattning. Jag medger, att den af Bodin och Palmgren

 forfaktade asikten i tillampningen ar mycket enklare an min. Men detta
 ar ju ej nagot sakert kriterium pa dess riktighet. Af vikt ar emellertid,
 att fragan blir nagon gang definitivt afgjord och helst i form af lag-
 stiftning.

 Om trusten bildas sa, att trusten uppkoper aktierna i de bolag, som
 skola sammanslutas, medfor trustens ofverkapitalisering ingen minskning
 af inkomstskatten i jamforelse med f6rhallandena fore trustens bildande.
 Ty da ju de gamla bolagen fortfarande besta oforandrade, blir deras be-

 skattning ocksa oforandrad. Genom bfverkapitaliseringen af trusten vinnes
 emellertid, att trusten sasom sadan undgar inkomstskatt, hvaraf den annars
 skulle ha drabbats och som for intressenterne i trusten skulle inneburit en

 okning af beskattning i jamforelse med forhallandena fore trustens till-
 komst.

 D. Davidson.
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